Megvalósult vállalások

Bronzérmesek jégkorongozóink

Az önkormányzat bizottsági elnökei és tanácsnokai
számoltak be az elmúlt év történéseiről.

A Lehel HC és a Warriors is megszerezte az
áhított bronzérmet az országos bajnokságban.

Írás a 2-3. oldalon

Tudósítás a 8. oldalon

Jászberényiek a Városért
Jászberényiek a Városért néven közérdekű
kötelezettség vállalásrta nyitott számlát a város.
Cikk a 2. oldalon

Jászkürt
Új folyam 10. év 7. szám (XXXIII./7.)
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Újság
Jászberény város lapja

Rendhagyó módon, de büszke szívvel ünnepeltünk
Kitüntetettjeink

Éljen Jászberény!

A Jászság fővárosában a helyi kitüntetéseket és az ezzel járó díjakat, hagyományosan a Város Napján, április 3-án,
díszünnepség keretében adják át, az
arra érdemeseknek. Ebben az esztendőben az ünnepélyes díjátadó gálára,
a járványveszélyre való tekintettel egy
későbbi időpontban kerül sor.

Immár 28 éve, hogy 1991 óta hivatalosan is április 3-án ünnepli Jászberény a város napját.
1849. április 3-án ugyanis ezen
a napon Jászberényben volt a főhadiszállása Görgey Artúrnak. De a
városban tartózkodott ekkor a szabadságharc hadvezérei közül Klapka
György, Aulich Lajos, Damjanich
János, Leiningen-Westerburg Károly
és Jozef Wysocki, a lengyel légió főparancsnoka is. Sőt a nap folyamán
Kossuth Lajos is megérkezett Jászárokszállásról.
Ugyancsak április 3-án a városba
érkezett a szabadságharc hadseregének
III. hadteste, valamint az I. hadtest
nagyobbik része. Az II. hadtest, Aulich katonái pedig Jászjákóhalmán
ütöttek tábort. Ha néhány napra is,
de Jászberény fontos színhelye lett az
1848-1849-i forradalom és szabadságharc, azon belül is a tavaszi hadjárat
eseményeinek.
Sajnos a koronavírus-járvány miatt a tavalyi évhez hasonlóan idén sem
tudjuk közösen megünnepelni ezt a
jeles napot, de jó érzéssel és büszkeséggel a szívünkben méltóképpen emlékezhetünk nagyjainkra.
Bízom benne, hogy jövőre már ismét együtt tölthetjük a város napját!
Addig is jó egészséget kívánok Önöknek! Vigyázzanak magukra! Vigyázzunk egymásra!

A város különböző területein és közösségeiben kiemelkedő tevékenységet végző
lakóinak kitüntetés átadó ceremóniájára
egy későbbi időpontban kerül majd sor,
de a jutalmazottak névsorát, az alábbiakban közöljük.
A Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
hatáskörében
eljáró Jászberény Város Polgármestere
2021. évre a következő kitüntetések adományozásáról döntött:
Jászberény Város Díszpolgára címet
adományoz Baráth Károly fényképész
mester részére.
Jászberény Város Tiszteletbeli Polgára
címet adományoz Dr. Sziráki András,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke részére.
Jászberény Városért – Pro Urbe érdemérmet adományoz Dr. Bános György
traumatológus szakorvos, valamint posztumusz Máté György szobrász részére.
Jászberény Város Friedvalszky Ferenc
köztisztviselői díjat adományoz Bobák
Zoltán, a Polgármesteri Hivatal Jegyzői
Osztályának osztályvezető-helyettese
részére.
Jászberény Város Sipos Orbán kulturális és művészeti díjat, adományoz

Gál-Dobos Beáta kulturális rendezvényszervező, valamint Szórád Csaba
zenész részére.
Jászberény Város Zirzen Janka
közoktatási díjat adományoz Hagyó
Lászlóné pedagógus, zongoratanár,
Stefán Ildikó Mária nyugalmazott
főiskolai adjunktus, Gulyásné Rácz
Gyöngyike gyógypedagógus, munkaközösség vezető, DÖK vezető, valamint Bencsik Ferenc, a Szent József
Katolikus Elektronikai Technikum,
Gimnázium és Kollégium oktatásért
felelős igazgatóhelyettese részére.

Jászberény Város Árpád-házi Szent
Erzsébet egészségügyi díjat adományoz Dr. Besenyi Orsolya főorvos, Sisa
Balázsné epidemiológiai szakápoló/decubitus koordinátor, valamint Sugárné
dr. Pető Katalin ifjúsági főorvos részére.
Jászberény Város Gerevich Aladár
sport díjat adományoz Szabó Gyula, a
Lehel Vezér Gimnázium nyugalmazott
testnevelő tanára, valamint Sándor
Renáta, a Jászberényi Röplabda Klub
másodedzője részére.
Jászberény Város Szent Klára szociális munka díjat adományoz Vargáné

Deme Katalin, a Katolikus Szeretetszolgálat Szent Klára Idősek Otthona
intézményvezetője, valamint Gregorné
Mile Andrea, a Jászberény Városi
Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői
Szolgálat kisgyermeknevelője részére.
Jászberény Város Komáromy József
sajtódíjat adományoz Lakatos Zoltán
operatőr-vágó részére,
Jászberény Város Rendészeti díjat
adományoz Szemán Ferenc c.r. alezredes kiemelt főnyomozó, valamint
Barna Sándor tűzoltó főtörzsőrmester
részére.

Budai Lóránt
polgármester

Újra műkori verseny volt városunkban
Március utolsó hétvégéjén adott otthont a Jászberényi Jégcsarnok az I.
Jászberényi Tavasz Kupa műkorcsolya versenynek a Cori-Kör Alapítvány
és a Magyar Athletikai Club műkorcsolya szakosztálya szervezésében, a
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség támogatásával.
Kárpáti Márta

A korlátozások miatt idén csupán koszorúzással emlékeztünk az 1849. április 3-án Jászberényben történt eseményekre. A város napján Budai Lóránt
polgármester, Balogh Béla és dr. Gedei József alpolgármesterek az egykori
szabadságharcos katonai tanácskozás helyszínén, a bíróság falán elhelyezett
emlékműnél helyezték el az emlékezés virágait.

Az adott helyzet ellenére magas színvonalon megrendezett verseny már csak
azért is különleges városunk sporttörténelmében, mert utoljára több mint
három évtizede volt lehetősége Jászberénynek, műkorcsolya versenynek helyszínt biztosítani. Harminc évvel ezelőtt
a hűtőgépgyári nyitott pályán zajlott
a megmérettetés. Érdekesség, hogy a
mostani versenyen résztvevő edzők, bírók és a műszaki stáb tagjai közül többen versenyzőként szerepeltek a berényi
versenyeken a ’70-es-’80-as években.

Így például Téglássy Tamara és Nagy
Sándor a Győri ETO edzői, Gabrieli
Adrien, Cori-Kör Alapítvány és MAC
edző, Bálint Csaba, a Szövetség bíróbizottságának vezetője, Ömböly Attila

bíró és Gebhardt Balázs, a műszaki
stáb vezetője. Az eltelt évtizedek „kis”
szünete után nosztalgiával, szép emlékekkel tértek vissza hozzánk.
Folytatás a 6. oldalon 
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Közérdekű számlát nyitott a város Plusz milliók
a fejlesztésekre

Budai Lóránt polgármester, Balogh
Béla és dr. Gedei József alpolgármesterek április 1-én, csütörtök kora
délután a Városháza udvarán sajtótájékoztató keretében hívták fel a figyelmet a „Jászberényiek a Városért”
elnevezésű közérdekű kötelezettségvállalás indítására.
kárpáti
Az elmúlt másfél évben a testülettel,
vállalkozókkal, a miniszterelnökséggel
rengeteg egyeztetést lefolytattunk a város gazdasági helyzetével kapcsolatban,
amelyről igyekeztünk tájékoztatni a lakosságot is – mondta bevezetőjében Budai Lóránt polgármester. Talán ennek
is köszönhető, hogy a nagy hangsúlyt
kapott városi gazdálkodás ügyét sokan
a szívükön viselik a városban. Mindezek
folyományaként többen jelezték, hogy
lehetőségeikhez mérten szeretnének segíteni az önkormányzatnak a soha nem
látott szűkös anyagi helyzetben.
Mindezek után a városvezetés arra
az elhatározásra jutott, hogy hasonlóan a koronavírus elleni küzdelem okán
létrehozott számlához, egy újabb számlát hoznak létre, megteremtve a lehetőségét annak, hogy ki-ki lehetőségei
szerint segítsen az önkormányzatnak
a város üzemeltetésében, fejlődésében, a meghatározott feladatokban az
egészségügy, közművelődés, gyermekjólét, szociális ellátások, környezet és
természetvédelem, közfoglalkoztatás,
turizmus, valamint a sport és ifjúsági
ügyek terén. Az MKB Banknál vezetett
„Jászberényiek a Városért” elnevezésű
10300002-10697900-49020162 számú számlára várják azokat a kisebb-nagyobb felajánlott összegeket, amelyekkel támogatni kívánják Jászberényt.

Természetesen, ahogy a „Jászberény Város a koronavírus ellen”
számla esetében, itt is minden bejövő forinttal visszaellenőrizhetően el
kívánnak számolni. Jogilag és gazdaságilag a kérdést megvizsgálták, a
képvelőtestület egyöntetű jóváhagyásával nyitották a számlát, amelyre
a befizetett összeget előre is nagyon
köszöni a városvezetés – fejtette ki a
polgármester.
***
A „Jászberény Város a koronavírus ellen” elnevezésű 2020 márciusában felajánlások fogadására nyitott számlára
összesen 5.604.177 Ft összegű utalás
érkezett magánszemélyektől, civil- és
gazdálkodó szervezetektől.
A befolyt összegből 5.555.002
forintot felhasználtak, a fennmaradó 49.175 forint jelenleg is a számlán található. A felhasznált összegből
2.610.500 forintot támogatásként
utaltak el önkormányzati intézmények
és a J.V.V. Nonprofit Zrt. részére a koronavírus elleni védekezéshez az általuk
benyújtott kérelmek alapján.
A Központi óvoda 1.070.540, a
bölcsőde 289.980, a családsegítő
249.980, az állatkert 1.000.000 forintot kapott. A fennmaradó 2.944.502
forintot az önkormányzat fertőtlenítő
szerek, mosógép vásárlására a kórház
részére, bébiőr, lázmérő, fonendoszkóp,
fertőtlenítő szórófej, kéztörlő, szappan,
kesztyű, szájmaszk, ételéhordó doboz
vásárlására fizette ki. A tételeket, a mosógép kivételével, az önkormányzatnál
és intézményeinél használták fel. A
számlán az utolsó pénzmozgás július
28-án volt. Részletes felhasználásról
írásban a polgarmester@jaszbereny.hu
email címen lehet érdeklődni.

A közérdekű kötelezettségvállalásra
a pénzbeli felajánlásokat

a „Jászberényiek a Városért”
MKB Bank 10300002-10697900-49020162
számlaszámra lehet befizetni.
Apróhirdetés

Köszönetnyilvánítás

Egyedül élő, idős emberrel eltartási szerződést kötnék. Szociális gondozó végzettségű
hölgy vagyok. Érdeklődni lehet: 06 20/373
1102. Sms üzenet esetén visszahívom.

Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy

Petri Andrásné
Betti néni

2021. március 24-én elhunyt.
Temetéséről később gondoskodunk.
A szerető család
e-mail cím: petri.marta@freemail.hu

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett férjem,
édesapánk, nagyapánk, dédnagyapám

Csizmadia Sándor
(1937 – 2021)

temetésén megjelentek
és mély fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet Szántó József apát-plébános
úrnak, Beniczki Béla kántor úrnak,
valamint a IUSTA Temetkezési szolgáltató
munkatársainak odaadó munkájukért.

2021. április 8.

A piaci beruházásról

A piac fejlesztésével kapcsolatban
Pócs János, térségünk országgyűlési Budai Lóránt polgármester tette
képviselője közösségi oldalán tájékoz- közzé az alábbi közleményt.
tatott, hogy a kormányzat a jászberényi
Zöld Város Kialakítása projekt koráb- „A városi piac beruházása folyamán, a
bi 762 milliós támogatását további 61 tervező és a kivitelező nem megfelelő
millióval megtoldotta.
tevékenysége miatt, megközelítőleg
„A jászberényi városvezetés kérésére 50 milliós többletmunka keletkezett,
minden lehetséges lobbi erővel eljár- melynek költségeit az önkormányzat
tam, hogy a TOP 2.1.2-15-JN1-2016- – a közjegyzői bizonyítási eljárásban
00005 Zöld Város Kialakítása projekt kirendelt igazságügyi szakértő szakvékeretében a városi közlekedés és gaz- leménye alapján – nem fizette meg.
daság élénkítéshez a kiegészítő többlet
A Szolnoki Törvényszék előtt zajtámogatást a kormány jóváhagyja. A ló polgári peres eljárásban – a jogvita
kormányzat a korábbi 782 millió Fthoz még plusz 61 millió Ft-ot biztosít.
Remélve, hogy a piac és a buszpályaudvar kivitelezői megkapják a jogos
kifizetésüket.” – olvasható Pócs János
közösségi oldalán.

jogerős befejezéséig – biztosítási intézkedésként, fenti összeg erejéig, elkülönítésre került a vitatott követelés. A
város, ismerve a tervező és a kivitelező
károk viselését elutasító magatartását
és nyilatkozatait, saját költségvetésében is tartalékot képzett a fenti összeg
mértékéig.
Az ügyben egyelőre a keresetlevél kibocsátása történt meg, további
érdemi döntést a Szolnoki Törvényszék jogosult hozni a végrehajtási
eljárással elkülönített összeg tekintetében is.”

Statisztikai
felmérés
Tájékoztatom a Tisztelet Lakosságot, hogy a Központi Statisztikai
Hivatal (KSH) Jászberény településen önkéntes adatszolgáltatáson
alapuló lakossági adatfelvételeket
hajt végre.

Segélytelefon karanténban

A KSH az alábbi témakörök alapján
végzi az adatfelvételeket:
• Munkaerő-felmérés és kiegészítő
felvételei – havi rendszerességű
A Jászberény Városi Önkormányzat
• A lakosság utazási szokásai – 2021. ezúton tájékoztatja Jászberény város
április, július, október, 2022. ja- lakosságát, hogy azon Covid-19 vírus
nuár hónapokban, negyedéves
megbetegedésből kifolyólag karanténgyakoriságú
ban lévő személyek és családok, akik
• Felmérés a Háztarások Informá- számára segítség nem áll rendelkezésre
ciós és Kommunikációs Techno- – például gyógyszer kiváltás tekintetélógiai eszközhasználatáról - 2021. ben – a 06-20/410-8077-es telefonáprilis-június
• Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétel, éves kikérdezés – 2021. április-május

számon kérhetnek segítséget. A hívást
a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény munkatársai fogadják. Tisztelettel kérjük, hogy a telefonos megkeresés lehetőségével elsődlegesen 9:00 és
11:00 óra között éljenek.
A segítségnyújtásra elsődlegesen
önkéntesek bevonásával kerül sor.

Megvalósult vállalások

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft.
(Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal
ellátott kérdezői végzik.
A válaszadásra kijelölt háztartások
kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek
a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.
A kapott adatokat a Központi
Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény,
valamint az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
előírásának megfelelően bizalmasan
kezeli, azokat más szervek, személyek
részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül,
összesített statisztikai táblázatokban
közlik.
Az adatszolgáltatással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető
munkanapokon hétfőtől csütörtökig
8:00 és 16:30 óra között, pénteken
8:00 és 14:00 óra között a +36 80
200-766-os (3-as mellék) telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email
címen.
Az adatgyűjtés módszertanával és
a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon
található Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus
lakossági adatgyűjtések menüpont
nyújt tájékoztatást.
Köszönöm együttműködésüket,
támogatásukat, mellyel hozzájárulnak
a felmérés sikeres végrehajtásához!
Baloghné dr. Seres Krisztina
jegyző

A járványhelyzet rendkívüli működésre késztette az önkormányzatot, a bizottságok munkája szinte lehetetlenné vált. Ennek ellenére az elnökök és tanácsnokok nem tétlenkedtek az elmúlt egy évben. A hatáskörükhöz tartozó
feladatok a megváltozott körülmények mellett, ha korlátozott számban és a
pandémia rugalmasságához mérten is, megvalósultak. A járvány tükrében az
elmúlt egy év eseményeiről és az újranyitást követően megvalósítható tervekről kérdeztük az önkormányzat szereplőit.
kárpáti
Balog Donát, Ifjúságért és sportért
felelős tanácsnok
Sokkal aktívabb és mozgalmasabb
évet szerettem volna látni, de sajnos a
pandémia ezen a területen is mindent
felülírt. Egy-két kivételt leszámítva
elmaradtak a programok, és teljesen
leszűkültek a lehetőségeink. Ami mindenképpen bizakodásra ad okot, hogy
az a néhány esemény, amit lehetőség
volt megszervezni (pl.: FIFA bajnokság, hamburgerezés), azok jól sikerültek és sok fiatalt elértünk és megmozdítottunk.
Mindenképpen meg kell jegyeznem, hogy szépen bővülnek a szórakozási lehetőségek a városban (LHL
feszt, Jászság Rock rendezvények) és
ezek jól megférnek a már megszokott
programok mellett, mint a Yoko Retro
Disco, vagy a Jász Kolbásztöltő Fesztivál. Ezek az önkormányzattól teljesen
független rendezvények, mi csak örülhetünk, hogy vannak és megállnak a
saját lábukon.
A „városi sport” is nehéz éven van
túl. A sportegyesületek minimális
támogatást kaptak a várostól és ez az
idei évben tovább csökkent. Mindenki
megérti, hogy 2021-ben a költségvetésünk adta lehetőségek is megváltoztak,
de szomorú látni, hogy az idei évben
nem látszik, hogy fontos a fiatalokat,
vagyis az utánpótlás korosztályt foglalkoztató klubok támogatása. Jelenleg

ott tartunk, hogy például a JRK idén
több millió forintot fog fizetni a városnak, hogy a több, mint 200 fiatalt
tudják edzeni. Nem profi sportolókról
beszélünk, hanem jászberényi, jászsági
gyerekekről.
Ameddig ez a rendkívüli helyzet
fennáll, addig a tanácsnoki feladatkörömmel kapcsolatos vállalásokat
tenni felelősségteljesen nagyon nehéz.
Viszont ahogy az élet más területén
sem hiszek abban, hogy a folyamatos
panaszkodás és a kifogások keresése
előre mutató lehet, így itt sem hiszem,
hogy ez lenne a helyes megközelítés.
A háttérmunkák elvégzése talán a legfontosabb feladatunk jelenleg, hogy ha
az életünk elindul a normális és megszokott irányba, akkor kész terveink
legyenek, és rögtön el tudjunk indulni
az úton.
Addig is meg kell tanulnunk együtt
élni a helyzetünkkel és bízzunk benne,
hogy minél hamarabb vége lesz. Vigyázzunk egymásra!
Bethlendy Béla, Humán, jogi és
közrendi bizottsági elnök
Bizottságunk a tavalyi év folyamán
hét nyílt ülést tudott tartani, melyből öt ülés időpontja volt munkaterv
szerinti, amiket zárt ülés is követett.
Összesen 144 határozatot hozott bizottságunk, melyből 32 zárt ülésen
hozott, 112 határozat pedig nyílt ülésen hozott döntés volt.
Folytatás a következő oldalon 
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Lehetőségekhez mérten megvalósult vállalások
 Folytatás az előző oldalról
A személyiségi jogok védelmének biztosítása érdekében, a mindenkor hatályos
jogszabályok betartása mellett, zárt ülés
keretében a bizottság elsődlegesen bérlakással, szociális ösztöndíjak elbírálásával
összefüggő döntéseket hozott, valamint
önkormányzati kitüntetések adományozásával összefüggő képviselő-testületi előterjesztéseket véleményezett.
A 2020 márciusi rendes nyílt ülésén
a bizottság a sport- és civil szervezetek
részére kiírt pályázatok elfogadása mellett egyéni támogatási kérelmekről is
döntött, azonban az egy héttel később
bevezetett veszélyhelyzet és a járvány
megelőzése érdekében hozott korlátozó intézkedések felülírták a bizottság
döntéseit. A rendezvénytartási tilalom,
majd később a gyülekezésre irányuló
korlátozás a tervezett rendezvények
megtartási lehetőségét felülírták, melynek folyamodványaként a pályázatok
felfüggesztésre kerültek, a megítélt
egyedi támogatások felhasználása nem
tudott megvalósulni a sportrendezvények elmaradása okán.
A korlátozások ideiglenes feloldásával nyáron ismételten tudott ülésezni a bizottság és az érvényben lévő
szabályoknak megfelelően sor került a
hátrányos szociális helyzetű általános iskolások nyári napközis táborának szervezésére kiírt pályázatra, melynek elbírálásáról július 2-án döntött bizottságunk.
Ennek eredményeként öt szervezet 92
hátrányos helyzetű gyermek nyári táboroztatásához kapott támogatást.
A bizottság két nagyobb lélegzetvételű beszámoló és azzal összefüggésben két 2020-2024 közötti időszakra
vonatkozó koncepció kidolgozásában
vett szervesen részt tavaly. Az egyik a
Közbiztonsági- és Bűnmegelőzési Feladatterv, a másik a Sportkoncepció. Az
utóbbi vonatkozásában a bizottság két
alkalommal, 2020. február 17-én, valamint október 6-án tartott sportfórumot
a koncepció kidolgozásának irányvonalai meghatározása, valamint annak
alapelveinek érintettek körében történő
társadalmasítása érdekében.
A bizottság által hagyományos rendezvények közül tavaly csak a február
14-én megrendezett 2019. évben kimagasló sporteredményt elért jászberényi
diákok és felkészítőik ünnepélyes köszöntésére került sor, melyen 22 sportág 221 eredményes versenyzőjét, és 34
felkészítő testnevelő tanárt/edzőt részesített az önkormányzat elismerő oklevélben, melyhez jelképes ajándékcsomagokat is átadtunk.
Az idősek és gyermekek karácsonyi
ünnepségének megtartására nem volt
lehetséges a járvány megelőzésével ös�szefüggően. Az ünnepkörhöz kapcsolódóan az önkormányzat és intézményei
széles összefogásával a Polgármesteri
Hivatal látókörében lévő, elsődlegesen
egyedül élő, rászoruló 450 idős személy,
valamint a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek
étkezési utalványban részesültek.
Reményeim szerint a járványhelyzet
enyhülésével és a korlátozó intézkedések
csökkentésével 2021. évben bizottságunk aktívabb tevékenység végzésének
lehetősége is megnyílik.
Bobák Zsolt, Városüzemeltetési
és tulajdonosi bizottsági elnök
Sajnos a bizottsághoz rendelt feladatkörökre jóval kevesebb anyagi forrás állt
rendelkezésre a települést érintő kormányzati elvonások miatt és így csak
a valóban legszükségesebb feladatokra
jutott pénz. A nehézségek ellenére és a
lehetőségekhez mérten foglalkoztunk
a lakossági panaszokkal és találtunk
megoldásokat ezekre. Ebben nagy segítségünkre voltak a J.V.V. Nonprofit
Zrt. és a hivatal szakemberei, akikkel
jó szakmai kapcsolatot építettünk ki.
Bizottságunk aktívan közreműködött

az önkormányzat városüzemeltetési
feladatkörébe tartozó döntések előkészítésében. Foglalkoztunk a lakosság
komfortérzetét érintő feladatokkal, többek között a közvilágítással, utak, járdák állapotával, tisztaságával, különféle
közterületi problémákkal, városi parkfelületek, zöldterületek, játszóterek létesítésével, gondozásával. Jó kapcsolatban
vagyunk a közmunkaprogramban résztvevőkkel, akik nagy segítséget jelentenek a város tisztaságának megóvásában.
A 2020-as sikeres tavaszi és őszi fásítás
miatt kiürült csemetekertbe 3 millió forint értékben vásárolt az önkormányzat
fákat, amelyek idén kerülnek kihelyezésre a város közterületeire. Az év elején
a J.V.V. Nonprofit Zrt. segítségével felmértük az önkormányzat tulajdonába
lévő szociális bérlakások állapotát és javaslattal éltünk a további állagmegóvásra. Év közben a bizottságunktól elkerültek a tulajdonosi feladatkörök a testület
fideszes többségének döntése alapján.
A Fidesz frakció mondvacsinált
okokra hivatkozva megszavazta a leváltásomat és megszüntette a több mint
hatéves bizottsági tagságomat. 2021-re
így már nem tudok és nem is akarok
vállalásokat megfogalmazni. Nagyon
örülök, hogy az elmúlt évek során részese voltam a Városüzemeltetési bizottság
munkájának és segíteni tudtam a város
lakosságának. Természetesen továbbra is
felajánlom mindenki számára a segítségemet, keressenek ezután is bizalommal!
Bozsik Ferenc, Környezetvédelmi
tanácsnok
A környezetvédelem terén is szembe
kellett néznünk a forráshiányos helyzettel, ez azonban nem akadályozhatta
meg teljesen az egyes előirányzatok előrehaladását. Folytatódott a fúrt kutak
kontroll alá vétele, amellyel szabályozni
kívánjuk a stratégiai vízkészlet fenntartását, ami csak akkor tekinthető jól
kiaknázott forrásnak, ha önmérsékletet
tanúsítva használjuk. Állandó feladat az
illegális szennyvíz- és csapadékvíz-bekötések feltárása, szerencsére ezek zöme
nem súlyos természetkárosító hatása,
inkább csak az épített rendszer túlterhelése miatt volt veszélyes.
Üdvözlendő fejlemény, hogy városunkban megjelent az igény, és vele a
lehetőség is a csomagolásmentes vásárlásra, ennek szélesítése és propagálása
az idei év egyik célkitűzése. Emellett
a már megvásárolt csomagolási hulladékok szelektíven gyűjtött aránya is nő,
ami egyrészről a gyűjtőszigetek rendszeres telítődése, másrészt a begyűjtési
napokon az utcákon látható sárga zsákok mennyisége is mutat. Sajnos a fent
említett szelektív gyűjtőszigeteknél tapasztalható fegyelmezetlen magatartás
még mindig sok bosszúságot okoz a
környéken lakóknak. Kérek mindenkit,
hogy a telítettség bejelentésével, illetve
telítettség esetén a hulladék továbbvitelével segítse azt, hogy a szigetek
környezete is élhető legyen. A J.V.V.
Nonprofit Zrt. a hulladékudvarban
várja szinte az összes hulladékfrakciót,
amelyet befizetett hulladékszállításos
számla esetén térítésmentesen vesznek
át, illetve a hulladékszállításba be nem
kapcsolt (pl külterületi) címmel rendelkezők esetében alanyi jogon jár az
ingyenesség. Utóbbi az illegális hulladéklerakás problémájának enyhítésére
szolgálna, amely jelen pillanatban az
egyik, ha nem a legnagyobb probléma
a jászberényi környezetvédelemben.
A város élhetővé tételének egy fontos pontjaként jelöltük meg, és igen
sokat foglalkoztunk is a belvárosi utak
tehermentesítésével. Ennek két sarokpontja az elkerülő gyűrű bezárása, ami
folyamatban van, illetve a belvárosiba
irányuló autós célforgalom (ügyintézés,
vásárlás) lehetőség szerinti csökkentése, alternatív megoldások köztudatba
építése. Ennek egyik eleme a közösségi

közlekedés megújítása, a másik a belvárosi parkolási helyzet javítása.
Fontos igény még az önkormányzati
intézmények zöldebbé tétele, kezdve a
megújuló energiaforrások alkalmazásától
egészen a papírmentes ügyintézésig. Ezek
(akár pályázati) lehetőségeit kutatjuk.
Dobrán Gyula, Közbiztonsági
tanácsnok
Sajnálatos módon a pandémia szinte
mindent felborított azok közül, amiket
szerettem volna elérni. Közös érdek például a kamerarendszer fejlesztése. Örülök,
hogy a túlárazott ukrán szálló nem épül
meg városunkban. 2021 remélem végre
a tettek és nem a politikai csatározások
éve lesz. Úgy gondolom másfél év után
városunk lakói jogosan várják el, hogy a
városvezetés ne a visszafelé mutogatással
foglalkozzon, hanem lépéseket tegyen a
fejlődés érdekébe. A Neszűr kérdésében
felvettem a kapcsolatot a terület képviselőjével. Balog Donát képviselő úr már
az első alkalommal nagyon pozitívan állt
a közös munkához. Többszöri megbeszélésünk után kezd körvonalazódni egy
olyan aránylag olcsó, de mégis hatékony
megoldás, amely egyszerre tudna javítani
a közbiztonság és a szemétkérdés problémáján. Azt hamarosan a polgármester elé
terjesztjük. Remélem partner lesz ötleteink megvalósításában.
A megvalósításra váró feladatok
közé sorolnám még azt is, hogy meg
kell próbálni a testület működésének
költséghatékonyabbá tételét. Ezalatt értem különböző bizottságok összevonását, esetleg költségtérítések csökkentését
vagy megszüntetését. Remélem ebben
partner lesz mind a Fidesz mind a Baloldali összefogás.
A polgármester által vállat feladatok túlnőttek rajta. A testület feladata
lesz, hogy terheket vegyünk le a válláról. Vannak feladatok, amelyeket mások
is el tudnának helyette végezni. Mint
például a drogprevenciós programba
való részvétel vagy a Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulásban
való részvétel. Remélem a polgármester nem támadásnak veszi a segítséget,
hanem belátja, hogy így több idő jut
a városra! Megoldásra vár még, hogy a
politikai közélet kifehérítése érdekében
kizárjuk annak lehetőségét, hogy egy
képviselő bármilyen megbízási szerződéshez juthasson. Át kell világítanunk
minden egyes olyan hosszú távú szerződést, amely az előző másfél év során
köttettek. Meg kell nézni mennyire
szolgálták ezek a város érdekeit. Ide
példaképpen említeném a ügyvédi irodákkal kötött szerződéseket. Én mindenképpen azt szeretném, hogy ahol
csak lehet jászberényi vállalkozásokkal
szerződjön az önkormányzat. Céljaim
között szerepel, hogy megakadályozzam
a fizetős parkolás bevezetését is.
Tamás Zoltán, a Városfejlesztési
bizottság elnöke
Az eredeti költségvetési előirányzatban
összesen 60 millió Ft pénzügyi keret
felett rendelkezett a Városfejlesztési
Bizottság. Ezen belül 5 millió Ft volt
pályázat előkészítésre, amortizációs
alap 10 millió Ft, társasházi homlokzat
felújítás 10 millió Ft, körzeti keret 20
millió Ft, egyéb infrastruktúra alap 15
millió Ft volt. A költségvetés tárgyalásakor az Electrolux miatti adókiesésére
hivatkozva, a bevételi szempontból alultervezett költségvetést a Fidesz frakció
nem fogadta el. Az élet bizonyította aggályainkat, ugyanis a tényleges adóbevétele a városnak, több mint 350 millió
Ft-tal meghaladta a vezetés által a költségvetésbe beállított adóbevétel összegét.
A költségvetési rendelet hatályba lépését
követően a bizottság megkezdte a 2020.
évre vonatkozó, a bizottság hatáskörébe utalt feladatok végrehajtását. Elsődleges célunk volt a bizottság törvényes
működési feltételeinek a megteremtése,

melynek értelmében az éves munkatervünket alkottuk meg és fogadtuk el,
majd ez alapján megkezdődtek a soros
és soron kívüli bizottsági ülések. Sajnos
a márciusban és novemberben a Covid
miatt elrendelt rendkívüli helyzet miatt
csak 8 bizottsági ülést tudtunk tartani,
az előző évi közel 30-hoz képest. Mindezen nehézségek ellenére igyekeztünk a
bizottsági üléseken a várost érintő, és a
bizottság hatáskörében lévő feladatainkat legjobb tudásunk szerint ellátni. Az
üléseken többek között az alábbi döntéseket hoztuk: elfogadtuk az ajánlattevői
listát, jóváhagytuk a HÉSZ és a város
Szabályozási Tervét. A képviselők munkájának segítésére biztosítottuk a pénzügyi forrást számítástechnikai eszközök
beszerzésére, támogattuk az Alföld Szíve
Turisztikai Egyesületbe való belépését az
önkormányzatnak, rendeztük a 2020-ra
áthúzódó társasházi homlokzat felújítási pályázattal kapcsolatos feladatokat. 1
millió Ft-ot biztosítottunk önerős járdaépítésre, további 1 millió Ft-ot adtunk
a piaci óraszerkezetre. Kerékpárbarát
fejlesztésekhez kapcsolódó földmérési
feladatokra 2 millió Ft, a Riszner sétány
alatti ivóvízvezeték kiváltására 5,4 millió Ft, térköves járdaépítésre a Fürdő utcában 1,7 m Ft, kátyúzásra 3,4 millió Ft
jutott. Támogattuk a központi óvodafejlesztéshez benyújtandó pályázatot, elfogadtuk a város 2019. évi zárszámadását.
Tárgyaltuk a 2019. évi beruházások
helyzetéről szóló beszámolót, a településrendezéssel kapcsolatos tájékoztatót,
elfogadtuk a város Arculati Kézikönyvét, elvégeztük a TOP-os pályázatokkal
kapcsolatos bizottsági feladatokat. Amit
nem támogattunk a bizottsági ülések során, az a város 2020. évi költségvetése és
az összesített közbeszerzési terv 2020-ra.
Ha a Covid nem szól bele az életünkbe,
hatékonyabban tudtunk volna dolgozni.
Minden bizottságnak, így a Városfejlesztésinek is a költségvetés által
biztosított pénzügyi források határozzák meg azokat a kereteket, amelyeken
belül vállalásokat fogalmazhatnak meg.
2021-ben nemcsak a pandémia kedvezőtlen hatásaival kellett számolnunk,
hanem egy költségvetési diktátummal
is. A polgármester által egy személyben
hozott döntés a Városfejlesztési Bizottság mozgásterét rendkívüli mértékben
leszűkíti. A 2021. évi költségvetésben a
bizottság számára biztosított szabadon
felhasználható keretek nincsenek. Ez
évben a bizottság az alábbi pénzügyi
előirányzatokkal rendelkezik: pályázat előkészítésre, tervezésre 50 millió
Ft, amortizációs alap 20 millió Ft, a
körzeti keret áthúzódó tétele 20 millió
Ft, ITS 12, 7 millió Ft. Gyakorlatilag
ezen előirányzatok meg vannak címkézve, így a bizottság mozgástere minimális. A rendkívüli helyzet időszaka
alatt – amikor a bizottságok nem ülésezhettek – a bizottságok fideszes tagjai jótékonykodtak. Krízis csoportban
dolgoztak, csomagokat, ételt osztottak
rászorulóknak, koncerteket szerveztek,
csekkeket fizettek be, gyógyszereket váltottak ki, körzeti dolgokat intéztek stb.,
tehát hasznossá tették magukat. Az év
során mindenképpen szeretnénk még
a bizottsági feladatokra többletforrást
kiharcolni és kezdeményezni fogjuk a
képviselő testület előtt a költségvetési
rendelet módosítását.
Skultéti József, a Közbeszerzési
bizottság elnöke
A bizottság létrehozásának legfőbb célja – a törvényi kötelezettségeken túl – a
közbeszerzési eljárások átláthatóságának,
korrupciómentességének és integritásának a biztosítása volt.
A bizottság a képviselő-testület által
átruházott hatáskörében eljárva dönt: a
közbeszerzési eljárás megindításáról, az
előzetes tájékoztatóról, a közbeszerzési eljárást megindító vagy meghirdető
felhívásról és kapcsolódó közbeszerzési

dokumentumokról, azok érdemi módosításairól, a részvételre jelentkező,
vagy az ajánlattevő kizárásáról, a részvételre jelentkező szerződés teljesítésére
alkalmassá vagy alkalmatlanná nyilvánításáról, a részvételi jelentkezés, vagy az
ajánlat érvénytelenné vagy érvényessé
nyilvánításáról, a közbeszerzési eljárás
eredményességéről vagy eredménytelenségéről, valamint a közbeszerzési eljárás
eredményéről.
A bizottság a képviselő-testület ülése
elé kerülő előterjesztések közül véleményezi az önkormányzat közbeszerzési
szabályzatának elfogadására vagy módosítására irányuló előterjesztést, valamint
az összesített közbeszerzési terv jóváhagyására irányuló előterjesztéseket is.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése
alapján a helyi önkormányzatok a költségvetési év elején, legkésőbb március
31. napjáig éves összesített közbeszerzési
tervet (a továbbiakban: közbeszerzési
terv) kötelesek készíteni az adott évre
tervezett közbeszerzéseikről. A 2020-as
évi terv alapján a bizottság – köszönhetően a Covid-19 miatti pandémiás helyzetnek – mindösszesen a TOP-1.1.116-JN1-2017-00004 – Iparterületek
infrastrukturális fejlesztése Jászberényben című projekt keretében a Vaspálya
utcai iparterület infrastrukturális fejlesztése, illetve a Faiskola utca 7. számú
épületben munkásszállás kialakítása
témájú közbeszerzési eljárások lefolytatásában működött közre. Ezen eljárások
kapcsán a végső döntéseket már a polgármester hozta meg.
Az idei évben eddig még nem lehetett tartani bizottsági üléseket, ugyanakkor az önkormányzat már megindította
a villamos áram, és a földgáz beszerzésére irányuló eljárásokat. Ha a korlátozások feloldásra kerülnek, akkor ezen
eljárások esetében a végső döntéseket
már a Közbeszerzési Bizottság hozhatja
meg. Ugyancsak ebben az évben kerülne lefolytatásra a jászberényi állatkert új
turisztikai elemeinek kivitelezését célzó,
a tavalyi évben eredménytelenül zárult
Vaspálya utcai iparterület infrastrukturális fejlesztése tárgyú, illetve a Malom
Konferencia és Rendezvényközpont
befejező kivitelezési munkáira kiírandó
közbeszerzési eljárás is.
Szatmári Anikó, a Pénzügyi és
gazdasági bizottság elnöke
Az előkészített anyagokat megkaptuk, melyek nagyobb részét támogattuk, viszont több esetben javaslatunkkal ellentétes döntés született. Az előző
évi vállalások nagy részét nem sikerült
betartani. Az önkormányzat kötelező
feladatai megkapták a szükséges támogatást a működésükhöz, viszont a város
kulturális, sport, civil élete nagymértékű
támogatás-kiesést szenvedett el. Másik
fontos feladat lett volna a meglévő, illetve új vállalkozások számára gazdaság
ösztönző tervek előkészítése, beruházás
ösztönzési és munkahelyteremtési támogatások nyújtása. Ezzel szemben volt
olyan helyi vállalkozó, akit az elvégzett
munkája után csak részben fizetett ki a
város. Az előző ciklusokban nagy hangsúlyt fektetett a város mind az első lakáshoz jutók, mind a hiányszakmával
rendelkező és letelepedni szándékozó
fiatalok otthonteremtési támogatására,
melyek szintén kikerültek a támogatási
körből.
Nehéz úgy vállalásokat megfogalmazni, hogy nem látjuk előre a pandémiás időszak végét. Úgy gondolom
egyik legfontosabb feladat továbbra is
az önkormányzat kötelező feladatainak
megfelelő színvonalú támogatása, valamint az előző ciklusban megnyert és
megkezdett beruházások folytatása, ami
sajnos a jelen helyzetben nem a megfelelő módon és ütemben halad. Továbbra
is fontos lenne a letelepedni szándékozó
fiatalok támogatása.
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Molnár György (1955–2021) Anyagi megbecsülés a kórház dolgozóinak
Április elsején, 65 évesen egy
újabb kiváló ember életét követelte a világjárvány. Molnár György
méhészmester
sokunk
életét
megédesítette finom, egészséges és
minőségi mézeivel.

Édesapjának tanyasi tanítóként mindig voltak méhei, így már gyermekkorában megismerkedett a mesterséggel. Amikor megnősült megkapta
ajándékba a 16 családból álló méhészetet. Ennek már 40 éve… Igazából
akkor kezdődött minden.
Kezdetben maga készítette a
kaptárokat, és elkészült az egyszerre
112 méhcsalád szállítására alkalmas
pótkocsis szerelvény is. Fokozatosan
gépesítettek, piacot építettek. Ekkor
a városban már „Mézes Gyuri”-ként
ismerték.
Mindig fontos volt számára a
közösség, ezért 1985-ben megalapította a Jászsági Méhész Egyesületet,
amelynek 35 évig volt elnöke.
1987-ben megvalósította egy
másik álmát is, amikor megszervezte az első Nemzetközi Mézvásárt és
Méhésztalálkozót. Ez a rendezvény
nemcsak Magyarország legnagyobb

méhészeti eseményévé nőtte ki magát az évtizedek során, de turisztikai
jelentőséggel is bír. Az ő ötlete volt
a Mézkirálynő választás ceremóniája
is, amely a kezdetekben egyedülálló
volt Európában.
2017-ben életre hívta a Jászsági
Mézlovagrendet, amelynek 3 évig
volt nagymestere.
Munkáját, eredményeit az Országos Magyar Méhészeti Egyesület
is elismerte, a 30. mézvásáron megkapta a Magyar Méhészetért emlékplakettet. Ugyanebben az évben
(2017) miniszteri kitüntetésben is
részesült a közösségért végzett munkája elismeréseként.
A legtöbben egy derűs, humoros,
régivágású úriembert ismerhettek
meg személyében, akinek mindenkihez volt egy kedves szava. Példás
családi életet élt, és megbecsült tagja
volt szeretett városának.
Molnár György, aki 2003-ban
méhészmesteri oklevelet szerzett,
mindig azt vallotta, hogy ezt a hivatást a méhek és a természet szeretete
nélkül nem lehet hitelesen csinálni.
Nagy örömére a fia és családja tovább viszi ezt a szép mesterséget.
A méhészet mellett a szórakozásra is maradt ideje, hiszen 13 évig volt
a Déryné Vegyeskar oszlopos tagja.
Feleségével nagy örömmel vettek
részt a jászberényi, jászsági kulturális
rendezvényeken.
Fájdalommal a szívünkben búcsúzunk egy kivételes embertől.
Maradjon meg emlékezetünkben
mosolygós arca, derűs tekintete, barátságos, humoros egyénisége. Gyuri
most már az égi méhlegelőkön méhészkedik, és onnan vigyáz szerető
családjára.
A Molnár család
és Hortiné dr. Bathó Edit
múzeumigazgató

Pócs János országgyűlési képviselő
köszöntötte a vendégeket, dr. Csiki
Zoltán kórházigazgatót, dr. Besenyi
Orsolya orvosigazgatót, Halmai Eszter

utalványokat. Pócs János megköszönte
a támogatást és megragadta az alkalmat, hogy háláját fejezze ki az egészségügy dolgozóinak kitartó, áldozatos
munkájukért, melyhez erőt és egészséget, illetve mindenkinek áldott húsvéti
ünnepeket kívánt.
A továbbiakban Babó Gábor megköszönte a méltató szavakat. Hozzátette, a dicsérő elismerések leginkább az
egészségügy harcosait illetik, akik nap
mint nap túlteljesítik saját határaikat.

megbízott gazdasági igazgatót, valamint a felajánló Newergies Kft. ügyvezető igazgatóját, Babó Gábort. Az
ügyvezető igazgató cége az elmúlt évek
során a Jászságban több településen
energetikai programokat, fejlesztéseket
valósított meg. A jászok befogadását
ebben az embert-próbáló helyzetben
egy négymillió forintos összeggel kívánta meghálálni. A támogatás megfelelő helyre való eljuttatásához a térség
országgyűlési képviselőjének segítségét
kérte. Az előzetes megbeszélések során
egyetértettek abban, hogy ma az erkölcsi és anyagi megbecsülésre leginkább
az egészségügyben dolgozók szorulnak
rá, így arra az elhatározásra jutottak,
hogy megköszönve a nemes felajánlást
a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
dolgozói számára adják át a vásárlási

Az átlagember a járványügyi korlátozások bosszúságaiban sokszor elfejeti,
hogy milyen embertelen küzdelem
zajlik a frontvonalban, az egészségügy
intézményeiben. „Jómagam és a cégem,
a Newergies Kft. az elmúlt évek alatt
nagyon sok segítséget kaptunk a Jászságban. Mindezért úgy érzem, hogy
ebben a nehéz helyzetben kötelességem segíteni. Remélem, hogy a kórház
dolgozói számára, ha minimálisan is,
de egy kellemesebb húsvétot tudunk
biztosítani. A felajánlott vásárlási utalványok minden bizonnyal jó helyekre
és jó kezekbe kerülnek.”
Dr. Csiki Zoltán megköszönte az
adományt és a képviselő úr közbenjárását. „Ebben a megpróbáltatást és
nagyon komoly helytállást igénylő időszakban nagyon sokat jelent az, hogy

Március utolsó napján sajtótájékoztató keretében került sor a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház számára
egy jótékonysági felajánlás átadására
a képviselői irodában.
Kárpáti

nap mint nap igen komoly felajánlások
érkeznek a kórház részére. Mind a covid ellátás, mind pedig az oltások megszervezésében és végrehajtásában nagyon sok energia van. Mindannyiunk
nevében tudom mondani, ha érezzük
azt a szeretetet és megbecsülést, amely
érkezik hozzánk bármilyen formában
mindünk számára nagyon fontos. Köszönjük szépen!”
***
Az Országos Kórházi főigazgatóság részéről az elmúlt időszakban lélegeztető
gépek, monitorok, infúziós pumpák
érkezte kórházunk intenzív osztályára. Tegnap érkezett húsz elektromos
ágy, amely rendkívül megkönnyíti az
intenzív terápiás kezelések hatékonyságát, illetve a betegek komfortérzetét.
Ezen kívül kapott a kórház oxigén ellátásához szükséges eszközöket, amelyek
egyébként folyamatosan érkeznek az
intézménybe. A helyi és a jászsági vállalkozások részéről nap mint nap megnyilvánuló segítségnyújtásban – akár
élelem formájában, akár pénzügyi adományokként – tapasztalhatják a támogatást. Mindez egy nagyon komoly és
jóleső gesztus a kórházi dolgozók munkájának elismeréseként – tette hozzá az
intézmény elmúlt napjairól informálva
a sajtót a főigazgató.

Petri Andrásné emlékére Segít a város Köszönetnyilvánítás
Ezzel a rövid írással szeretnék emléket állítani édesanyámnak, aki
2021. március 24-én elhunyt.

Édesanyám 1951-ben végzett a Jászberényi Állami Líceum és Tanítóképzőben. Éppen tíz éve még boldogan
vette át a gyémánt diplomát. Pedagógus családban született, nem csoda
hát, hogy ő is ezt a hivatást választotta és polgári után a Tanítóképzőben
folytatta iskoláit.
Akkoriban a tanítóhiány miatt az
V. éves tanítójelölteket a gyakorló évben kiküldték tanítani. Így került ő is
Karcagra, majd 1951-52-ben a csíkosi tanyasi iskolába, aztán a következő
két évben az alsóboldogházi iskolához. Nehéz évek voltak, amelyekre
azonban élete végéig szívesen emlékezett. Hajnali négykor keltek tanítónő
társával, Horti Irénkével. A vonat Tápiómajor állomásig vitte őket, onnan
vágtak neki a pusztaságnak. Fél óra
gyaloglás után érkeztek meg a tanyasi
iskolához, ahol télen be is kellett fűteni, aztán takarítani. 30-40 gyerek járt
oda a környező tanyavilágból. Még
van olyan tanítványa, akit ott tanított
és aki szinte az utolsó időkig tartotta
vele a kapcsolatot egy-egy köszöntés
erejéig.
Majd egy újabb állomás következett, Jászjákóhalma, aztán 1957-ben
végre hazatérhetett Jászberénybe. A
jelenlegi Székely Mihály Általános
iskolában alkalmazták, ahol 32 évig
tanított. Első és második osztályt, azt
szerette a legjobban.
Amikor a zenei tagozat ebbe az iskolába került, Dobos István igazgató
úr rábízta az első zenei osztályt. Bar-

tos Nándorné Klárikával boldogan
vállalták.
Édesanyám sok kis gyermek kezét
megfogta, hogy írni tanítsa. A városban lépten-nyomon ráköszöntek az
emberek, tanítványok, szülők: hogy
tetszik lenni, tanító néni? Azt hiszem,
mindenki szeretettel, tisztelettel gondol rá.
Egy tanító munkáját nem mérik
versenyek, kitüntetések. Olyan természetes, hogy megtanítja gyerekeket írni, olvasni, számolni. Mindenki
számára magától értetődő, hogy megszeretteti a 6-7 évesekkel az iskolát,
énekel, játszik velük, mesél nekik és
ha kell, ölébe veszi a szomorú kisgyereket. Ha sok év elteltével, egy életút
végén még mindig megismerik és köszöntik, az annak a jele, hogy tényleg
betöltötte a hivatását. Tanító volt.
Csupa nagybetűvel.
Petri Márta

Elsősorban a koronavírusos betegek
ellátása és a védekezéshez kapcsolódó
felszerelések mielőbbi beszerzése érdekében 1 millió forint anyagi támogatásról
döntött a városvezetés. Ezzel párhuzamosan több mint egy tucat önkormányzati dolgozónak ajánlották fel a kórházi
oltóponthoz kapcsolódó regisztrációs és
irányítás feladatokban való közreműködés lehetőségét. Két újonnan érkező,
szakorvosképzésben résztvevő orvos önkormányzati bérlakásban való elhelyezését is biztosítja a város.
Budai Lóránt polgármester megköszönte a hivatal szakembereinek gyors
előkészítő munkáját, az önkéntesek
példaértékű hozzáállását és az egészségügyi dolgozók áldozatos munkáját.

Húsvétkor is
oltottak
A húsvéti ünnepek alatt is folytatódott az oltás Magyarországon és megyénkben is.
A hosszú hétvégén megállás nélkül
oltottak koronavírus ellen Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Az ünnepekkor is sokan éltek a vakcinálás lehetőségével, ami az egyetlen kiutat jelenti
a pandémiából. A Jászkunságban segítette az oltási munkát, hogy a Sinopharm ismétlőoltásai mellé újabb, 4700
embernek elég elsőkörös AstraZeneca-vakcina érkezett, amellyel többeket
már hétfőn beoltottak, nagy részét pedig az ünnepek után adják be a regisztráltaknak.
Forrás: JNSZK Megyei Kormányhivatal

A koronavírus járvány világszintű elterjedése jelentős megpróbáltatások
elé állítja a családokat, a munkahelyi
közösségeket, az emberi kapcsolatokat. A Covid-19 pandémia szinte
mindannyiunk életére hatással van,
megváltoztatta emberek millióinak
korábbi életvitelét. Olyan helyzettel
találtuk magunkat szembe, amilyenre még nem volt példa életünkben. A
járvány az egészségügy szempontjából
gyökeresen megváltoztatta az eddig
megszokott betegellátás menetét, jelentős terheket ró az egészségügyi ágazatban dolgozókra. A járvány mielőbbi megfékezésének és leküzdésének
érdekében a Covid betegellátásban
résztvevő kollégáink kellő alázattal és
elhivatottsággal teszik a dolgukat, nap,
mint nap, gyógyítanak és segítik a betegek mielőbbi felépülését.
E nehéz időszakban erőt ad a frontvonalban teljesítő kollégáink számára
az a példaértékű összefogás és támogatás, amelyről az elmúlt hetekben, napokban tett tanúbizonyságot városunk,
illetve a Jászság lakossága.

A Jászság lakossága, közössége, vállalkozói már számtalanszor bebizonyították, hogy szükségben, bajban képesek összefogni és egymást támogatva
helytállni a nehéz helyzetekben. Megható a felénk áradó segítő felajánlás,
amely a lakosság támogatásáról, köszönetéről és szolidaritásáról biztosítja
a kórház Covid osztályain, valamint
az oltópontokon dolgozó munkatársainkat.
Márai Sándor soraival fejezzük ki
köszönetünket
adományozóinknak,
támogatóinknak: „Nézz utána, hogy
minden napból, / a legközönségesebb,
sivár hétköznapokból is / ünnepet csinálj, ha pillanatokra is! / Egy jóindulatú szóval... Méltányos cselekedettel... /
Nem kell sok az emberi ünnephez.”
Felajánlásaikkal és élelmiszerekből
álló ajándékcsomagokkal sokan támogatták március hónapban a Covid osztályokon és az oltópontokon dolgozókat.
Hálás köszönettel:
Dr. Csiki Zoltán
főigazgató
Forrás: facebook.com/jaszberenykorhaz

A Jászberényi Termálfürdőben folytatódnak
a reumatológus vagy ortopéd szakorvos
által kiírt kezelések, úgymint

gyógymasszázs, gyógytorna,
iszapkezelés és tangentor
(vízalatti vízsugármasszázs).
A kezelésekre csak orvosi beutaló ellenében tudunk időpontot adni H–P: 8:00–
16:30. Elérhetőség: 5100 Jászberény, Hatvani út 5., Tel.: 06-30/942-1043.
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A folyószennyezés okai

Az elmúlt napokban többen is észrevételezték, hogy a Zagyva folyóba
szennyeződés került. Horgosi Zsoltot, a J.V.V. Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját kérdeztük az eseményről.
k.m.
A Városi-Zagyvába a Szövetkezet úti
híd mellett, a városi fő csapadékgyűjtő
ágból fehéres színű folyadék ömlött a
folyóba, illetve az élő Zagyván feltételezetten a városi ágból kikerülő, fekete
színű, halpusztulást is okozó szennyezés vonult le.
A vízügyi hatóság a J.V.V. Nonprofit Zrt. szakembereivel megkezdték
az ügyek kivizsgálását, melyek során
több helyen is vízmintát vettek a városi
ágból. A szakemberek megvizsgálták a
Szövetkezet úti kifolyó csatornaág gyűjtőterületét, keresték a szennyeződés

nyomait. Több helyen is oda nem illő
szennyezőanyagot találtak, úgymint
cementes vagy a házak szigetelésénél
használt festék és műgyanta habarcs
anyagokból származó lerakodásokat a
csatornaszemekben és azok környezetében. A vezérigazgató nyomatékosan
felhívta a városlakók figyelmét és kérte őket, hogy a csapadékvíz elvezető
rendszerbe, a csatornaszemekbe, aknákba, semmilyen szennyezett anyagot,
folyadékot ne öntsenek! A környezetszennyezés ilyen formája súlyos következményekkel járhat, a csapadékvíz
elvezető rendszerek működésének ös�szetett volta miatt.
A helyszíni szemlék alapján az az
előzetes vélemény alakult ki, hogy a két
eset nagy valószínűséggel nem állt ös�szefüggésben, minderről azonban csak
a hatósági vizsgálat lezárultát követően
tudnak majd tényszerűen nyilatkozni.

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90
3 kg felett Ingyenes kiszállítás
Jászberény területén!

A hét minden napján lakásunkon
is várjuk vásárlóinkat!
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Vízhálózat-fejlesztés
Jászberény jelenlegi ivóvíz-ellátása a város déli területén a 60-as években kialakított vízbázisra épül. A kutak hozama
elöregedésük arányában fokozatosan
csökken, nagy részük elavult.
Egy sikeres pályázat eredményeként, a napokban hivatalosan is megtörtént 3 kút szivattyújának cseréje és
egy bővített vezérlőszekrény kiépítése.
A fejlesztés segítségével a teljes vízhozam körülbelül 7%-kal megnövekedett,
továbbá a távvezérelt vezérlőszekrényeknek köszönhetően a központból is
észlelhető a szóban forgó új kutak esetleges meghibásodása.
Az ivóvíz és szennyvíz hálózat fejlesztés 2021 évben is folytatódik a városban. Az önkormányzat céljai között
szerepel új kutak fúrása, a víztorony
felújítása, valamint a Vásártér utca –
Kisberényi tér térségében szennyvíz
nyomóvezeték építése.

A városi piac nagypénteken és nagyszombaton is várta vásárlóit. Friss hazai árukkal; zöldségfélékkel, tojással, mézzel, száraztésztával, télálló hazai és import déli
gyümölcsökkel, házi savanyúsággal, hús- és tejkészítményekkel segítette a háziasszonyokat a húsvéti menü előállításában. A lakás dekorálásához ötletes kézműves termékekből is válogathattak. A hosszú hétvégén az időjárás megengedte
a kertművelést. A piacon palánták, vetőmagok is széles választékban kaphatók.

A fűmagvetés és a kerti gyep
A gyeptelepítésre hazai viszonyok mellett legalkalmasabb időpont a kora tavasz és a nyár vége, de ha jó az öntözési
lehetőség, akkor ez nyáron is lehetséges. Pázsit telepítésére Magyarország
száraz éghajlata kevésbé alkalmas és
nagyon költséges a fenntartása. Gyakori a nyári vezetékes víz ilyen célra való
felhasználástilalma is.
Kevésbé zöld, rövidebb életű, nagyobb kíméletű gyep telepítése célszerűbb, ami a talaj előkészítéssel kezdődik.
A frissen felásott talajt jó pihentetni,
a felszíni gyomok kikelését megvárni, sekélyen kikapálni vagy gereblyével eligazítani és lehengerezni. Ezek után következik a fűmagvetés. A fűmag keverékből
3-5 dkg kell négyzetméterenként, ami
lehet pázsit-vagy sportfűmag keverék.

A felszínre egyenletesen szórt magokat
kisebb területen kb. 1 cm-el lehet teríteni lombfölddel, a nagyobb területeket
vasgereblyével lehet legereblyézni. Több
mag vetése felesleges, mert az nem tud
bokrosodni és a második kaszálás után
már kezd megsárgulni majd kirothadni.
A beöntözés lehet öntözőkannával,
szórófejjel, akár automata rendszerrel is.
Szükség szerint akár naponta is öntözni
kell, és 8-10 nap után már látható, hogy
hol szükséges pótvetést végezni.
Gyors, de költséges a kész gyepszőnyegvásárlás. Elterítése előre elkészített talajra történjen. A kikelt fű ápolása
vízpótlással kezdődik, ami elérheti az
éves 400 mm-t is. Kezdetben akár 2-3
alkalommal, később kaszálás után már
kevesebbszer de nagyobb vízadaggal.

Az első fűkaszálás ideje, amikor a
friss gyep szél hatására még nem fekszik
el (6-8 cm), de akkor sem szabad 4-5
cm-es tarlónál kevesebbet hagyni. A fű
fejlődésétől függően kell ismételni a vágást, ami egyre tömöttebb és edzettebb
lesz és bírja már a taposást. A levágott
füvet el kell távolítani.
A sok víz kimossa a tápanyagot, ezért
azt pótolni szükséges pl. erre a célra
gyártott műtrágyával, amelynek magas
az ammonszulfát tartalma, így kevésbé
mosódik le.
A fák alá és a nagyon árnyékolt területre gyeppótló növények alkalmasak.
Pl. borostyán, meténg (vinca m.), müge
(asperula), infű (ajuga r.) terjedő tövű.
Szegedi Szilveszter
kertészmérnök

Húsvétváró az idősek otthonában

Termelői méz
● propolisz
● méhpempő
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AUTOMATA
ÖNTÖZŐRENDSZEREK
Tervezés, kivitelezés,
kertépítés

Az OTP Bank és a Csányi alapítvány
közös akciójának keretében március
30-án délután húsvétváró ünnepi
díszbe öltözött a Szent Ferenc Egyesített szociális intézmény Idősek otthonának udvara.
kárpáti

Tel.: +36-30/3496-096
www.villtrend.hu

Az intézmények önkéntesei saját készítésű
dekorációkkal vidám húsvéti hangulatúra
varázsolták az épület előkertjét. Az akció
időtartamára a ragyogó tavaszi napsütésben a lakók a teraszról szemlélték a fiatalok szorgoskodását, a díszektől szépülő
udvart. A mozgalmas órácska az esztétikai
élményen túl lelki feltöltődést is hozott a
hosszú hónapok óta érintkezésmentes bezártságban élő idősek számára.
– Az OTP Banknak kiemelten fontos
a társadalmi szerepvállalás, jászberényi
szinten is részt veszünk benne – mondta
a megmozdulás kapcsán Hoffer Gábor,
a helyi fiók igazgatója. Hozzátette, kiemelten kezelik a pénzügyi edukációt,
a fogyatékkal élők, hátrányos, helyzetűek és az idősek segítését. A mostani
rendezvényt 2020-ban szerették volna
megvalósítani egy kibővített interaktív
kézműves programmal, személyes beszélgetésekkel amit sajnos a covid keresztülhúzott. Idén újratervezték a projektet, érintkezésmentes találkozóval,
az előírások betartásával, szabadtéren
hozták létre az elsősorban lelki feltöltődést célzó programot, amelyet a bankfiók egy kisebb összeggel is megtoldott.
A prevenció jegyében mindenki elvégezte a covid tesztet, amelynek negatív
eredményével léptek be az intézmény
udvarára. A jótékonykodásban – a
díszek készítésében – tevékenyen részt
vettek a kollégák, valamint bevonták a
Csányi Alapítvány diákjait, nevelőit is.

Valamennyi résztvevő nagyon szívesen
ban. Az intézmény rendszeresen szerfogadta a felkérést és lelkesen vettek vez önkéntes akciókat. Fülöpné Paksi
részt a munkában. – Reméljük sikerül a Katalinnal, az OTP egykori vezetőjével,
szürke hétköznapokat kicsit színesebbé – aki jelenleg az alapítványnál önkéntes –,
tenni, a húsvétvárásra hangolni az in- időről időre kitalálnak valamilyen jótétézmény lakóit és a programban részt- konysági akciót. A hasonló feladatoknak
vevő valamennyi önkéntest – foglalta
két célja van, egyrészt az érzékenyítés, az
össze Hoffer Gábor.
élmény alapú oktatás, másrészt az önAz intézmény dolgozói az otthon
kéntesség megismertetése. Jártak már
belső dekorációjáról gondoskodtak. A időseknél, részt vesznek kupagyűjtésben,
hagyományoknak megfelelően minden
látogatást tettek a mentőkutyásoknál. A
évszakban az alkalomhoz illő dizájnnal mostani programra otthon készítették
díszítik az ablakokat, a közösségi tereket. el a díszeket és a helyszínre is a korlátoA mostani programot nagy örömmel
zások miatt csak néhányan jöhettek el.
fogadták a lakók, többen még meg is Egyébként a gyerekeknek már nagyon
könnyezték a jótékony megmozdulást – hiányzik a közösség, úgyhogy most kiárulta el Sárközi Gabriella, az otthon váltképp szívesen jöttek.
szociális munkatársa. A járvány okozta
A mai nap külön érdekessége, hogy
hosszú bezártság nagyon megviseli az
a csoportból két gyermek, Hanna és
időseket. Az utcára nem mehetnek ki, Zsolti nagymamája az otthon lakója, így
szeretteikkel is csak az online térben tart- az unokák most hosszú idő után megláhatják a kapcsolatot. Jól esett nekik most togathatták a mamit is, amellett, hogy a
ez a mozgalmasság, a fiatalok látogatása, közösség egészének is örömet szereztek.
a szemet gyönyörködtető dekoráció.
A díszítés végeztével egy tavaszi dal
Hábenciusné Balla Andrea, a Csányi
közös eléneklésével és kellemes húsvéti
Alapítvány nevelője elmondta, hogy a
ünnepek jókívánságával búcsúztak el
gyerekek örömmel vettek részt az elő- egymástól a látogatók és az otthon lakói,
készületekben és a dekorációs munká- dolgozói.

6. oldal

Verseny
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Újra műkori verseny volt városunkban Értékes művek születtek
 Folytatás az 1. oldalról
Bizonyára a 2021-es versenyről
is hasonlóan jó élményekkel tértek
haza, hiszen remek szervezésnek, kiváló megmérettetésnek lehettek tanúi. A
versenyzők között ugyancsak magas
volt a bizalom a verseny iránt, rekordszámú jelentkezés érkezett. A versenyen
a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség
(ISU) szabályrendszere szerinti kategóriákban és rekreációs kategóriákban
indulhattak a korisok. Összesítve, 18
egyesületből 186 nevezés érkezett, és
mindössze 16 visszalépés volt. A nagy
érdeklődésre való tekintettel a verseny
két napon is zajlott, szombaton 12 órán
át, vasárnap pedig 10 óra időtartamban.
Az ISU kategóriák versenyét szombaton
és vasárnap, a rekreációs versenyt vasárnap délelőtt bonyolították le.
A nagyoknál az ISU kategóriában
rövid és szabad programot is futottak

A verseny zárt kapus volt, és a járványügyi szabályok szigorú betartásával
zajlott. A szervezők a járványhelyzetre
való tekintettel a versenyszámokat követően azonnal megtartották az eredményhirdetéseket, így nem volt tömeg
a csarnokban. Sajnos szülőket, érdeklődőket, nézőket nem engedhettek be a
helyszínre, kizárólag edzők, versenyzők,
bírók, a műszaki stáb és a rendezők léphettek be a csarnok épületébe. Valamelyest kárpótlásként a versenyt végig élőben közvetítették a Youtube csatornán.
A Cori-Kör vidéki műkori sportszervezetként nagyon fontosnak tartotta,
és fel is vállalta, hogy minden kategóriában, a „hagyományos” eredmény mellett kihirdesse a vidéki műkorcsolyázók
versenyének eredményét is. Ezzel egyúttal Nagy Marianna előtt is tisztelegtek,
aki annak idején szintén a vidék jeges
sportjának fellendítéséért fáradozott.

a versenyzők, így a két nap alatt 182
programot láthattak a helyszínen lévők és az élő közvetítést követő nézők.
ISU-ban 11 kategóriát hirdettek a 6
évesektől a felnőttekig, rekrációban 8
kategóriában indulhattak a versenyzők
10-től 18 éves korig.

A versenyzőként világklasszis páros
műkorcsolyázó Nagy Mariann 1977ben került Jászberénybe. Ő szervezte
meg a jászberényi műkorit a kezdet kezdetén, amikor felépült a régi pálya, és
’77-től ’84-ig volt a jászberényi műkorcsolyázók vezetőedzője.

Kedves Anyukák, Apukák!
Értesítjük Önöket, hogy a
Jászberényi Református Egyházközség
Gólya Óvodája és Bölcsődéje
a 2021/2022-es nevelési évre

bölcsődei- és óvodai beiratkozást tart
2021. április 07-től 13-ig.
A pandémia miatt a beiratkozás történhet:

•
•
•

Online: A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, golyaovoda@gmail.
com e-mail címre scanelve vagy fotózva csatoltan megküldve
Telefonon: a szükséges adatokat pontosan bediktálva
Rendkívüli esetben: személyesen a 30/777-8270 számú telefonon előre
egyeztetve (Jászberény, Kossuth u. 53.)

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

•
•
•
•

gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány (gyermek lakcímkártyája)
a gyermek születési anyakönyvi kivonata
TAJ száma, valamint az oltási kiskönyve
szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája

A „Szer nélkül a teljes életért”
(EFOP-1.8.7-16-2017-00007)
program során a Jászkerület Nonprofit Kft. hirdette meg a „Karanténban született” alkotói pályázatot.
Nagy örömünkre szolgált, hogy nagyon sok értékes mű érkezett.

A jászberényi lányok eredménye
ISU kategóriákban: Cubs lányok (10
évesek): Zircher Flóra összevont verseny 8. hely, vidéki műkorcsolyázók versenye 1. hely (hivatalos eredmény lap:
https://korcsolyaedzes.hu/tavaszkupa/
eredmenyek/SEG006.HTM)
Intermediate Novice lányok (13-15
évesek): Szabó Dalma összevont 13.
hely, vidéki 7. hely, Szarvas Boglárka
összevont 15. hely, vidéki 8. hely (hivatalos eredmény lap: https://korcsolyaedzes.hu/tavaszkupa/eredmenyek/
SEG014.HTM)
Rekreáció kategóriában: Rekreáció
C Bronz (12-15 évesek), itt kizárólag
vidéki indulóink voltak: Bálint-Kraft
Lilla összevont és vidéki 3. hely, Nagy
Kornélia összevont és vidéki 5. hely (hivatalos eredmény lap: https://korcsolyaedzes.hu/tavaszkupa/eredmenyek/
SEG021.HTM)
A kapott pontszámok alapján a kategóriájában egyéni legjobb eredményt
(PBS – Personal Best Score) ért el a
versenyen: Zircher Flóra, Szabó Dalma,
Bálint-Kraft Lilla és Nagy Kornélia.
A lányok felkészítői: Gabrieli
Adrien, Medgyesi Fruzsina, Zircherné
Mészáros Regina.
(Fotók: Gémesi Balázs)

Egyértelműen érződik, hogy az emberek nagyon szeretnék már leírni, kifejezni, közzé tenni azokat az érzéseket,
érzelmeket, tapasztalásokat, amelyek
feltolultak bennük az elmúlt egy év
alatt. Pályamunkát benyújtani három
megvalósítási formában lehetett.
Az irodalmi művek (történetírás,
vers) elsősorban az elmúlt egy évben
fennálló járványhelyzetben tapasztalt
különleges szívet melengető családi,
baráti, társas szituációkat ábrázolják;
emellett több műben előköszön a szerelem, és a család fontossága. Érdekes
módon sokban megjelenik a szakítás,
az elmúlás, a tél, a csend, a fagy, vagy
a halál. De a karácsony, a remény, és
a szép élet ígérete is sokszor előfordul
a beérkezett mintegy kétszáz irodalmi
műben.

A fotók, melyekből több mint kétszázat kaptunk, sokszor megjelenítik
a csendet, a természetet, az el-, és ki
vágyódást, de nagyon sokan küldtek
olyan művet is, melyben az az értékes idő jelenik meg, melyet a fennálló

Kedves leheles Öregdiákok!
Kedves Szülők!
Kedves Támogatóink!
Köszönjük, hogy az elmúlt évben is támogatták a személyi jövedelemadójuk 1%-ával a 254 éves Lehel Vezér Gimnáziumban működő iskolai alapítványunkat. Az ebből befolyt összeget (1 364 831 Ft) egy éven belül felhasználjuk, erről honlapunkon is tájékozódhatnak. A „TEHETSÉGET 2000-re!”
iskolai alapítványunk, amely immár harmadszor nyerte el az „Akkreditált
kiváló tehetségpont” címet, fő céljai közé tartozik az iskolai nevelő-oktató
munka feltételeinek javítása, a kulturális és sporttevékenység színesítése,
a versenyeztetés, az idegen nyelvek tanulásának elősegítése, tanulóink belés külföldi táboroztatása, a tehetséges és rászoruló tanulók támogatása.
A Lehel Vezér Gimnázium, ahogy Önök is tapasztalják a mindennapokban,
a koronavírus okozta nehéz helyzetben is végzi nevelő-oktató tevékenységét. Céljaink nem változtak, szeretnénk tehetséges tanulóinkat sikeres
érettségi bizonyítványhoz juttatni, amely segítségével eljuthatnak a felsőoktatásba. Ezért is

kérjük, hogy 2021-ben is támogassák alapítványunkat
a személyi jövedelemadójuk 1%-ával,
ami nem jelent a családnak többletköltséget. Iskolánk tehetséggondozó
tevékenysége miatt az alapítványunk működése nélkülözhetetlen. Támogatásuk esetén nyilatkozatukat az illetékes adóhivatalhoz kell eljuttatni.
Segítségüket köszönjük!

„TEHETSÉGET 2000-RE! ALAPÍTVÁNY”
Adószáma: 18820504-1-16

Minden gyermeket sok szeretettel várunk!
Beiratkozás a rendkívüli helyzetre tekintettel a 7/2020. (III.25) EMMI határozat és 2011. évi CXC Nkt. 8 § és 49 § alapján.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Igazgatóság Jászberényi mérnöksége

útüzemeltető szakmunkás

munkakörbe munkatársakat keres határozatlan időre.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: szakirányú szakmunkásképző
iskola vagy szakirányú szakiskola vagy szakirányú OKJ bizonyítvány, szakmunkásképző iskola vagy szakiskola vagy OKJ bizonyítvány és „C” kategóriájú jogosítvány.
Önéletrajzok benyújtásának módja:
• személyesen munkaidőben (H–P: 7:00–15:20) Jászberényi mérnökség: Rigó u. 3.
• elektronikusan: sarosi.norbert@kozut.hu e-mail címen

Berkóné György Ildikó
kuratóriumi tag

Antics István
a kuratórium elnöke

csoport

Partner Szigeti Kft.

A
várja meglévő és leendő partnereit az Ipartelep út végén, a 15. sz. alatt (KPM mellett)

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.
Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588

helyzet miatt (home office, kényszerű
szabadság) együtt tudtak tölteni az alkotók a családtagokkal, barátokkal, és
a házi kis kedvencekkel, eddig szokatlan élethelyzetekben.
A kisfilmekben szintén megfogták
az alkotók a mostani helyzet értékeit (együtt töltött idő), éppúgy, mint
az aktív, társasági élet hiányát, vagy
annak mikénti helyettesítését, illetve
többen feldolgoztak egy-egy jelenlegi – otthon tanulós, otthon dolgozós
– különleges napot is. Kisfilmet huszonöten készítettek.
Nagy örömünkre szolgál, hogy
az egyének mellett érkeztek művek
óvodáktól, szociális intézményektől
is. Így összesen 425 pályamű érkezett
be, a szakmai zsűri igen nehezen tudott közöttük dönteni, mert mindegyik nagyon értékes volt. Különösen,
hogy a beküldők ezzel mintegy üzennek a külvilágnak az őket ért, átélt
szituációkról. A pályázat nagy sikert
könyvelhet el, értékes, aktív időtöltést nyújtott az alkotóknak. Tehette
ezt mindenki a maga nyelvén, ugyanis
a műveket korosztályi megkötés nélkül bárki készíthette, és beküldhette.
A szakmai zsűri – mindhárom megvalósítási formában – az értékelésnél
három korosztályba sorolta őket: úgymint 14 év alattiak, 15-28 évesek, és
29 év felettiek.
Fontos elmondani, hogy az értékelés teljesen anoniman zajlott. A műveket – nevek nélkül – mappákba rendeztem, és a zsűri kizárólag a műveket
látta, szerzők nélkül. A díjazásnál figyelembe vettük, hogy olyan műveket
díjazzunk, amelyek még nem jelentek
meg máshol, és nem nyertek díjat.
Az eredmények láthatóak a Jászberényi Kulturális Programok és Berény
Café honlapján és közösségi oldalán,
illetve kiküldjük a pályázaton résztvevőknek is.
Patakiné Kocza Anita szervező

Adósai vagyunk
szülőföldünknek
Kedves Hajtán lakók, valamikor Hajtán
lakók és akinek szülei, nagyszülei, rokonai éltek Hajtán! Varga Kamill vagyok,
sokan úgy ismerhetnek, hogy Varga József, vagy a „Tejcsarnokos Manci néni”
unokája. Öcsémmel, Varga Zsolttal
arra az elhatározásra jutottunk, hogy
írunk egy könyvet Hajtáról, emléket
állítva a régen ott élteknek, akik nagy áldozatok árán évről-évre küzdöttek ezen
a tájon. Szeretnénk kérni, hogy akinek
van emléke, fényképe, története, az jelentkezzen. Előre is köszönjük! Az alábbi kérdésekről szívesen olvasnánk.
1. A válaszadó neve, kora:
2. A tanya címe:
3. Mikor épült?
4. Ki építette?
5. Milyen szerkezetű? (vertfal, tégla...)
6. A melléképületnek mi volt a funkciója?
7. Mekkora földterület tartozott hozzá,
és mit termeltek itt?
8. Milyen állatokból állt az állomány?
9. Esetleg volt-e valamelyik állatnak
neve? Ha igen, hogy hívták?
10. Meddig éltek itt?
11. Miért és hová költöztek?
12. Milyen állapotban van most a tanya?
13. A sajátjuk-e ?
14. Ha igen, mire használják? Itt laknak
állandóan, esetleg hétvégi háznak
vagy nyaralónak használják?
15. Vannak -e emlékei kuláküldözésről,
beszolgáltatásról, téeszesítésről?
16. Milyen kedves emlékei vannak a tanyáról?
17. Volt-e rossz élménye a tanyáról?
18. Mit üzen a fiataloknak a tanyákról,
a tanyavilágról?
Varga Zsolt, 5100 Jászberény, Gerevich
Aladár u. 4. / hajta49@freemail.hu /
facebook.com/puszta.hajta
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A festői kifejezések mestere
A hónap műtárgya sorozatában, áprilisban Thorma János Ülő nő című
festményére esett a választás. A Szikra Galéria gyűjteményében található,
az 1930 években készült alkotással, a
művész születésének évfordulójára is
emlékezünk.
Demeter Gábor
Thorma János 1870. április 24-én született Kiskunhalason, Szülei elszegényedett nemesi családból származtak,
apja adóhivatalnokként tevékenykedett, munkája révén költözött a család
1871-es esztendőben Jászberénybe. Itt
teltek gyermekévei, majd középfokú
tanulmányait a helyi nyolcosztályos
főgimnáziumban kezdte meg. Az oktatási intézmény rajztanára, Németh
Kelemen ferencrendi pap lehetett az a
személy, aki a fiatal Thorma tehetségére
felfigyelt és elindíthatta a képzőművészet felé. 1884-ben Nagybányára kerültek, ahová apját adóügyi tisztviselőnek

nevezték ki. Nem tudhatjuk, mi váltotta ki Thorma János festőművészet
iránti érdeklődését, és milyen tényezők
hatására lépett a nem szokványos pálya
felé. Döntő lehetett minden bizonnyal
ottani gimnáziumi rajztanárával, Horváth Henrik festővel való kapcsolata,
aki szeretettel foglalkozott azokkal a diákokkal, akikben tehetséget látott. Az
érettségit követően a budapesti Mintarajztanodába iratkozott be, ahol tanára
Székely Bertalan volt. Mestere, néhány
hónap után áthelyezte a másodévre,
amit nem mindennapi tehetségének
köszönhetett és a tantermi oktatáson
kívül is foglalkozott vele. 1888-ban
utazott Thorma Münchenbe, ahol nem
a híres Akadémiát, hanem Hollósy Simon szabadiskoláját választotta, mely
a haladót, a forradalmit jelentette a
megszokottal szemben. A korekturák
alatt rajztudása kiteljesedett és mivel a
francia naturalizmus és Párizs jelentette köreikben a képzés magasabb fokát,
az ottani legismertebb szabadiskolába

a Julien Akadémiára iratkozik be. A
Millennium évében Hollósy Simon
vezetése mellett Réti Istvánnal, Ferenczy Károllyal, Iványi-Grünwald Bélával
létrehozta a nagybányai festőiskolát.
1911-ben Ferenczyvel és Rétivel együtt
a Nagybányai Festők Társaságának alapító tagja, majd 1919-től 1927-ig elnöke volt. Az I. világháborút követően
lelkes munkássága akadályozta meg a
művésztelep teljes széthullását. A festőiskola tanáraként nagy szolgálatot tett
a művészeti nevelés ügyének is, mestere
volt számos fiatal festőnek. Halálának
éve 1937., a festőtelep megszűnésének
dátuma is. Stílusa kissé eklektikus, kezdetben a francia naturalizmust követte,
majd Munkácsy romantikus realizmusa hatott rá, de tekinthetjük a romantikus történelmi festészet egyik utolsó
képviselőjének is. A húszas évektől a
sajátos nagybányai posztimpresszionizmus színvilága, a könnyed ecsetkezelés
jellemző képeire, számos színgazdag
plein air tájképet festett. Mindezeken
és figurális kompozíciókon kívül életképeket, aktképeket, csendéleteket
és számos kitűnő portrét is alkotott.
Képei méreteivel, tartalmi bőségével,
színei erejével mindig a fenségest, a
magasrendűt kereste. Az erő és a gyöngédség végletei között a festői kifejezés
minden eszközének a mestere volt.
Zárás képpen idézzük a művész
véleményét saját képeiről, művészeti
tevékenységéről egy Réti Istvánnak írt
leveléből. ,,…Én a képeimet szeretem
a legjobban addig, amíg dolgozom rajta, azután már csak bajom van velük.
Kiállítás, eladás, mind utálatos dolog,
ráadásul a nyilvános kritika. Én vagyok
képeimnek egyetlen kritikusa. (…) Fő
dolog az, hogy a kép egyéni legyen, és
éppen ne általános elvek szerint készüljön. Minden, ami benne van, legyen a
művész lelki tulajdona…’’

Idén a templomok falain kívül éltük meg a feltámadás ünnepét. A hívek online közvetítések során kapcsolódhattak be a liturgiákba, otthoni imádsággal vehetek részt az ünnepi szentmiséken. A város katolikus
templomai közelében tojásfák hirdették húsvét örömét, némi színt hozva
a járványtól megfakult napjainkba.

Elhalasztják a világtalálkozót
Mint ismeretes, a koronavírus világjárvány miatt elmaradt Jánoshidán a jászok 2020. évi világtalálkozója. Jánoshida község, mint házigazda és a társrendező Jászok Egyesülete ezúton tájékoztatja a Jászságban élő és az onnan
elszármazott jászokat, s minden érdeklődőt, hogy mivel az idén is lehetetlennek látjuk az esemény méltó és biztonságos megvalósítását,

a rendezvény megtartását 2022-re halasztjuk.
Döntésünk meghozatala során figyelembe vettük a Jászság polgármestereinek egyetértő, támogató véleményét.
Tisztelettel kérjük felelős döntésünk elfogadását. Ezúttal is az a legfontosabb,
hogy egymásra és önmagunkra figyelve, megtartsuk, és védjük egészségünket
a Jászságban és hazánk egész területén.
Találkozzunk egészségesen és szabadon, korlátozások nélkül 2022. június
24-25-26-án Jánoshidán, a 26. Jász Világtalálkozón!
Jánoshida-Budapest, 2021. március 29.
Eszes Béla Jánoshida polgármestere,
Dr. Dobos László a Jászok Egyesülete elnöke

Megemlékezés az új demokratikus Magyarország katonáiról – II. rész
Folytatás az előző lapszámból.
Március 1-jén Fülöp József vezérkari őrnagyot berendelték a Honvédelmi
Minisztériumba, kinevezték a Jászberényben felállítandó I. hadosztály vezérkari főnökévé. Utasítást kapott, hogy
Batta György vezérkari századossal és a
SZEB megbízottjával, Alexej gárdaezredessel utazzon Jászberénybe s ott a hadifogolytábor lakóiból alakítsák meg az I.
hadosztályt.
Ezen aktivitásnak két szépséghibája volt.
Jászberényben ekkor körülbelül 7000 fő
hadifogoly tartózkodott. Közülük 1300
személlyel a szovjeteknek céljaik voltak,
őket nem adták át a magyar hatóságoknak Rendelkezésre állt 5700 fő. A másik: a foglyok átadására vonatkozó parancs Fülöp József megérkezésééig nem
érkezett meg a táborparancsnokságra,
így nem engedték be a táborba. Fülöp
kikönyörögte, hogy másnap bemehessen. Beszélt az ott fogvatartott tisztekkel,
vitte magával a Debrecenből hozott állománytablót. Ennek alapján a tisztek
megkezdték a szervezést.
Március 4-én Szalay Tibor tüzér
alezredest kinevezték az I. Gyaloghadosztály parancsnokává. Március 7-én
érkezett Jászberénybe és elkezdte a kinti
szervező munkát. A szervezés központja a Méntelep lett, s ott alakult meg a
hadosztály parancsnoksága is. Március
7-e és 15-e között a hadifogoly parancsnokság tagjai nem léphettek be a hadifogolytáborba. A szovjetek részéről ennek
három oka volt. 1. Ne zavarják a fogoly
magyar tisztek szervező munkáját. 2. A
táboron belül a szovjet elhárítás is dolgozott, a volt nyilasokat, csendőröket és
a német hangzású vezetéknevű embereket, valamint azokat, akiket fasisztának
bélyegeztek meg, nem engedték átadni

a magyar hatóságoknak. Sajnos a táborban belül is működött a besúgó hálózat,
ez is „segítette” a szovjet elhárítás munkáját. Az így kiszűrt egyéneket a Szovjetunió hadifogoly táborába szállították.
3. Ahhoz, hogy az egy hadosztályhoz
szükséges létszámot át tudják adni, más
hadifogolytáborokból Jászberénybe kellett szállítani kb. 6000 főt, ehhez pedig
időre volt szükség.
A szervezés március 20-án fejeződött be, rendelkezésre állt a szükséges
létszám. A foglyok átadása az Új Magyar Honvédség részére március 20-a
és 26-a között történt meg. Összesen
368 fő tiszti, 10125 fő legénységi állományú személy-hadifogoly. 1945. március 26-a a hadosztály születésnapja. Ez
alkalomból Vörös János honvédelmi
miniszter köszöntötte a szabadságukat
visszanyert katonákat. „Átveszünk benneteket a Vörös Hadsereg parancsnokságától, megszűnt számotokra a hadifogság és mint az új magyar népi hadsereg
katonái szabadok vagytok. (…) Csak
egy módon szerezhetjük vissza erkölcsi
tekintélyünket, csak egy módon csatlakozhatunk be a szabadságszerető népek
közé: kifelé hősi harccal a rabló németek
és a hazaáruló nyilasok ellen hazánk teljes felszabadításáért, a fasizmus végleges
megsemmisítéséért, befele pedig radikális kései átalakulással, a népellenes reakció letörésével.”
Az átvett katonák orvosi vizsgálaton
estek át. Sok volt közöttük a beteg és a
katonai szolgálatra alkalmatlan személy.
Őket betegszabadságra küldték, később
a kiegészítő parancsnokságon leszerelték.
Nem lettek a honvédség tagjai, akiknek
állandó lakása a trianoni háborús területre esett. Fülöp József vezérkari főnök
létszámpótlásért folyamodott a Magyar

Honvédséghez. A Jászságból 2100 fő toborzott személy bevonulhatott.
A katonai létszám – 10503 fő – elhelyezése gondot okozott a városban,
így Jászberényben és a környező településeken lettek elhelyezve. Jászberényben maradt a parancsnokság, a bank
épületében, a 3. gyalogezred, a híradó
század, az élelmezési oszlop és a tábori
katonák. Alsóegreskátán lett elhelyezve
a 2. gyalogezred. Jászfényszaruban az 1.
gyalogezred. Kerekudvaron az 1. tábori
ezred, az 1. gépi vontatású légvédelmi
ágyús üteg.

ugyanis május 9-én véget ért a háború.
Feladataik a későbbiekben különböző
objektumok védelmének ellátása. Harcoló egységek, illetve bujkáló háborús
bűnösök elfogása. Magyarországra
visszatérve Pápa lett a hadosztály központja. Fő feladatuk az ország újjáépítésében való részvétel lett.
A hadosztály egykori tagjai közül
kevés név maradt fenn. Néhány személy
mindenképp említésre méltó. Harmatta
János, a neves nyelvész a fogolytábor tolmácsa volt. Szalatnyai József festőművész, Tóth Lajos operaénekes, Czifra

…mint az új magyar
népi hadsereg katonái
szabadok vagytok
Szalay Tibor alezredes hadosztályparancsnok a hadosztályt hivatalosan 1945
március 31-én vette át. Az 1945-ben
alakult hadosztályok az ország honvédterületei származás szerint lettek elnevezve. Jászberény az I. honvédterülethez
Budapesthez tartozott. Az I. honvéd alakulatot Jászberényben szervezték meg,
úgy lett a hadosztály hadrendi száma és
elnevezése I. gyaloghadosztály. Elsőnek
a 6. hadosztály alakult meg Debrecenben, születésnapja 1945 március 4.
Mindkét hadosztály a háború
utolsó napjaiban bekapcsolódott a németek elleni harcba. Jászberényből az
első vasúti szerelvény 1945 április 28án, az utolsó pedig május 8-án indult
el. A hadműveleti területre (Ausztriába) érve elfoglalták harci körleteiket,
azonban bevetésre már nem kerültek,

György zongoraművész, aki az Ágyúk
és virágok című könyvében írta meg
emlékeit. Városunk nevét nem említi
a könyvben, de a leírásból rá lehet ismerni. A hadosztály nevelő tisztje Rózsa
András volt, a televízióból ismert Rózsa
György neves tévébemondó édesapja.
A hadosztály tisztje volt Szalay Mihály,
a magyar „Csapajev” a spanyol polgárháború egykori harcosa, vagy Sólyom
László a később kivégzett tábornok. Ölveldi István és Légrádi Sándor egykori
partizánok is.
Helytörténeti szempontból mindenképpen meg kell emlékeznünk
Pásztóhy Artúr személyéről, a Magyar
Királyi Testőrség utolsó parancsnokáról,
akinek a felsége jászberényi volt. 1945ben önként lépett a csapatok kötelékébe, ahol később, mint ezredparancsnok

szolgált. 1946-ban hazatért Jászberénybe, ahol néhány évvel később meghalt.
A Fehértói temetőben van eltemetve.
A hadosztály katonái 1945 április
végéig állomásoztak Jászberényben. A
rövid egy hónap alatt, melyet már hadosztály keretében éltek meg, különböző városi rendezvényeken képviseltették
magukat. Április 15-én rendezett felszabadulási rendezvényen, ahol az ünnepség szónoka Szalay Tibor hadosztályparancsnok volt. Az ünnepségen több
katona is szerepelt szavalatokkal vagy
előadással. Mivel a hadosztály április
végétől elvonulóban volt, így a május
1-jei ünnepségen a katonák nem tudtak
tömegesen megjelenni, küldöttstégileg
képviseltették magukat. Variházy ezredes koszorúzott és egy őrmester adott
elő szavalatot.
Ezek az egykori hadifoglyok, majd
a hadosztály katonái a nemzet megtépázott területeiért fogtak fegyvert. Göncz
Árpád egykori köztársasági elnök írta
1995-ben: „Önként vállalták a náci és
nyilas csatlósok elleni harcot. Pontosan
tudták, hogy a háborút Magyarország
elveszítette és az ország létérdeke, hogy
a harcok Magyarországon mielőbb
befejeződjenek. Cselekvésük indítéka
nagyon is reális indokú, makulátlanul
hazafias.”
1945 óta 76 év telt el. A hadosztálynak egy tagja, Szabó János még él, Jászfelsőszentgyörgyön lakik, 104 éves. További jó egészséget kívánunk neki. Egy
másik tagja, Koncz András jászberényi
lakos ez évben halt meg 105 éves korában. Nyugodjon békében. Mindketten
nagy idők nagy tanúi.
Besenyi Vendel
helytörténeti kutató

8. oldal

Sport / Ügyeletek

www.jku.hu

Tisztelt Olvasóink!

A Jászkürt Újság
következő lapszáma
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Bronzérmesek jégkorongozóink

április 22-én

jelenik meg.

Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu
weboldalon és a Berénycafé
Facebook oldalunkon továbbra
is megtalálják!

04. 08.

csütörtök

9°C | -2°C
Forrás: idokep.hu

04. 09. péntek

14 °C | -4°C

04. 10. szombat

18 °C | 2°C

04. 11. vasárnap

19 °C | 5°C

04. 12. hétfő

21 °C | 7°C

04. 13. kedd

19 °C | 9°C

04. 14. szerda

14 °C | 6°C

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak

Orvosi ügyelet

április 9. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb. Bercsényi út. 10.
Tel:410-834

Tisztelt Betegek! Légúti panaszokkal rendelkező/lázas betegek
a személyes megjelenés helyett hívják a
70/370-31-04-es telefonszámot! Az ügyelet
épületének ajtaja zárva
van, kérjük, csengessenek! A szakszemélyzet
a kikérdezést követően,
ha nem észlel COVID
gyanús tüneteket, beengedi önöket a váróhelyiségbe, ahol szíveskedjenek az 1m távolságot
megtartani. A szájmaszk
használata kötelező. Érkezéskor és távozáskor
kérjük, használják a várókban kihelyezett kézfertőtlenítő szert.

április 10. szombat
Szentháromság Patika
Jb. Lehel Vezér tér 14.
Tel.: 502-635
április 11. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb. Kossuth út 92.
Tel.: 411-368
április 12. hétfő
PatikaPlus (Tesco)
Jb. Tesco
Tel.: 506-930

április 14. szerda
Thököly Gyógyszertár
április 15. csütörtök
Szentháromság Patika
április 16. péntek
Kossuth Gyógyszertár
április 17. szombat
Thököly Gyógyszertár
április 18. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
április 19. hétfő
Mérleg Gyógyszertár
április 20. kedd
PatikaPlus (Tesco)

április 13. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb. Thököly út 14.
Tel.: 405-667

április 21. szerda
Thököly Gyógyszertár
április 22. csütörtök
Thököly Gyógyszertár

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411-933;
Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő központi szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése:
06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; Közvilágítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás karbantartás 24 órás ügyfélszolgálat: 06-57/657-951; T.R.V. Zrt. Csőtörés
jelzése 24 órás: 06-57/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat 24 órás:
06-70/450-8695; T.R.V. Zrt. vízágazat központi telefonszám: T.R.V. Zrt.
műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma: 06-80/205-157;
T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási időben: Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra között. Elérhetőségeink a vizcenter.hu ill. a trvzrt.hu honlapján találhatók.; Hulladékszállítás,
szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos bejelentések: 06-57/411-933,
06-57/411-643; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-felügyelet: 06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás: 06-57/411-933, 06-57/411-643.

Jászberény város közéleti lapja
mb. főszerkesztő: Kárpáti Márta
Telefon: 06-30/334-6784, e-mail: karpati.marta@vvzrt.hu
Munkatársak: Demeter Gábor, Szántai Tibor | Tördelés: Boommédia Kft.
Szerkesztőség: Jászberény, Bercsényi út 1/A. (Ifjúsági Ház),
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A jégkorong OB III-ban és az OB
IV/A-csoportjában is a harmadik
helyért mérkőzhettek jégkorongcsapataink. A Lehel HC (fotónkon) és a
Warriors Jászberény is előnnyel várta a visszavágót, s meg is szerezte az
áhított bronzérmet.

vezetve 3-1-re győztek. Azaz a Warriors kettős győzelemmel szerezte meg a
bajnoki bronzérmet.

Az OB III-ban a Lehel HC a Hargitai
Farkasok ellen hazai pályán nyert 5-4-re,
s a visszavágón egy harmad után már a
zsebében érezhette a bronzérmet, hiszen
Bató Andrásék már 5-2-re vezettek. A
házigazdák azonban nem adták fel és
izgalmassá tették a találkozó végét, miután 5-5-re egyenlítettek. Több gól azonban már nem esett, s így Bálint Artúrék
örülhettek a bajnoki bronznak.

Jégkorong OB III mérkőzések
a III. helyért
Lehel HC – Hargitai Farkasok 5-4
A berényi gólszerzők: Bálint Artúr
(2) Várkonyi Bence, Szabó Zoltán,
Szajka György
Hargitai Farkasok – Lehel HC 5-5
A berényi gólszerzők: Nádasdi
Dávid (2), Bálint Artúr (2), Várkonyi
Bence
A harmadik helyet a Lehel HC szerezte meg.
Az OB IV/A-csoportjában a Warriors Jászberény legénysége a White
Sharks HC ellen hazai pályán, egy gólgazdag mérkőzésen szerzett előnyt (76). A visszavágón semmit sem bíztak
a véletlenre Guba Martinék és végig

Álommez

A remény hal meg utoljára

A triatlon sportág jászberényi utánpótlás korcsoportjaiban versenyző
fiatal sportemberek megvalósították
kitűzött céljukat, közös álmukat, az
egységes versenymezeik költségének
előteremtését.

A címben jelzett mondás pontosan illik a Jászberényi KSE NB I A-csoportos csapatának helyzetére. Az együttes
vereséggel zárta az alapszakaszt, majd
az alsóházi rájátszás első fordulójában is kikapott, s így jelentősen megcsappantak bennmaradási esélyei.

Mi, a Jászberényi Triatlon Egyesületben
sportoló fiatalok már régen szerettünk
volna egyedi, egységes versenyruhát,
mindhárom sportág kihívásainak funkcionálisan megfelelő triatlonmezt. Elhatároztuk, hogy közös erővel megszerezzük a versenyruhák tervezéséhez és
gyártásához szükséges anyagi forrásokat.
Elképzelésünk mellé elsőként szüleinket
és a csapat edzőit sikerült megnyernünk.
Támogatókat kerestünk a város gazdasági életének szereplői között, akiknek
reklám lehetőségeket ajánlottunk. A
közösségi médiában adománygyűjtő
kampányt szerveztünk, Méterekkel a
mezekért címmel. A sportos vállalás lényege, hogy a felajánlott összegeket futó
méterekre váltottuk át, és a kampány
végére összegyűjtött távot, egymás között megosztva teljesítettük, lefutottuk.
A látványos megmozdulásra március utolsó vasárnapján került sor, közös
egyesületi edzés keretében, a Margit-szigeten. Az alkalomra mindenki viselte
fehér, egyesületi logós pólóját összetartásunkat szimbolizálva és azt is, hogy
együtt küzdünk a közös célért. Bőven
több mint egy félmaraton futótávot
osztott fel edzőnk a különböző korosztályok között, így mindenki hozzátehette teljesítését a közös sikerhez.
Mert sikerült! A vállalkozások támogatásaival és az adományozók nagylelkű segítségével összegyűlt az egyedi
versenymezek beszerzéséhez szükséges
összeg. Ezúton is köszönjük mindenkinek, akik valami módon hozzájárultak
kitűzött célunk megvalósításához.
Köszönjük!
A jászberényi triatlonos fiatalok

Sporthírek:
Szántai Tibor

A kecskemétiek elleni, utolsó alapszakaszbeli találkozón (hazai pályán)
mindenki arra számított, hogy kosarasaink „megszakadnak” majd a győzelemért, ám ezzel szemben könnyen
megadták magukat. Eladott labdák
sokasága, gyenge támadó- és védőjáték
jellemezte a mieink játékát, s ennek
csak vereség lehetett a vége. Sajnos
nem lehetett látni, hogy a pályán a
mindent elsöprő elszántságot, a küzdeni tudást, az akaratot.
Jászberényi KSE – Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 74-90
Ez a vereség azt jelentette, hogy
mindössze két győzelemmel vártuk az
alapszakaszt követő alsóházi rájátszás
kezdetét, s így az előttünk álló zalaegerszegiek előnye velünk szemben négy
győzelem volt.

Jégkorong OB IV/A mérkőzések
a III. helyért
Warriors Jászberény – White Sharks
HC 7-6
A berényi gólszerzők: Baranyi
Ferenc (2), Durucz Dániel (2), Guba
Martin (2), Remete Ádám
White Sharks HC – Warriors Jászberény 1-3
A berényi gólszerzők: Guba Martin,
Baranyi Ferenc, Jerko László
Mindkét csapat játékosaink és vezetőinek olvasóink nevében is gratulálunk
a bajnoki bronzérem megszerzéséhez!

Az eredetileg tervezettnél tíznappal korábban, már április 4-én
lejátszotta első alsóházi mérkőzését
csapatunk, immár James Edwin Kinney nélkül. Az amerikai kosarassal
ugyanis szerződést bontott az egyesület. Sajnos sok örömünk a kaposvári
vendégjátékban sem volt, hiszen egykor edzőnk, Nikola Lazics jelenlegi
együttese nem adott esélyt számunkra. A kaposváriak végig kezükben tartották a játék irányítását és a 21 labdát eladó, gyengén dobó és védekező
JKSE ellen könnyen szerezték meg a
győzelmet.
Kaposvári KK – Jászberényi KSE
78-63
Az alsóházi rájátszás második fordulójában, április 14-én Kecskeméten
lép pályára a JKSE, majd három nappal
később a Bercsényi játékcsarnokban a
PVSK-VEOLIA együttesét fogadják
Brbaklicsék. Április 21-én, szerdán pedig a Zalaegerszeg lesz az ellenfél hazai
pályán. Ezen a három találkozón el is
dőlhet végleg a mieink sorsa, hogy marad-e még esélyük befogni a zalaegerszegieket.

A pályán még nem nyertünk
A labdarúgó NB III legutóbbi két játéknapján egy győzelem és egy vereség
a Jászberényi FC mérlege. A győzelmet zöld asztal mellett kaptuk, míg a
vereséget a pályán szenvedtük el.
A 26. fordulóban a megyei vetélytárs,
a Tiszafüredi VSE lett volna a mieink
ellenfele, akik az ősszel legyőzték a mieinket. Németh Gyula fiai a visszavágásra készültek, ám a megyei rangadó
elmaradt. A tiszafüredeiket is elérte a
járvány, s így le kellett mondaniuk a
találkozót, s így az MLSZ illetékes bizottsága a 3 pontot játék nélkül a JFCnek ítélte.
A 27. fordulóban viszont már pályára lépett csapatunk a kiesés elől
menekülő SBTC otthonában. A talál-

kozón a hazaiak két helyzetüket is értékesítették, míg a berényi futballisták
elrontották lehetőségeiket, s így 2-0-ra
vereséget szenvedtek. Mivel pedig a
BVSC-Zugló ismét győzött, így megelőzte csapatunkat a tabellán.
A labdarúgó NB III Keleti-csoportjában továbbra is a Tiszakécskei LC az
első 68 ponttal. A BVSC-Zugló 58
ponttal a második, míg a Jászberényi
FC 57 ponttal a harmadik helyen áll.
A JFC 5 ponttal előzi meg a negyedik
helyen álló egrieket.
A Jászberényi FC a 28. fordulóban
(április 11-én), a csoport utolsó helyén
álló Mezőkövesd Zsóry FC II csapatát
fogadja, majd a 29. fordulóban (április
14-én) a BVSC-Zugló vendégeként lép
pályára.

